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خروس( 22مرغ و  222)جهت تولیذ تخم نطفه دار مادرمرغ قطعه  222طرح توجیهی پرورش   

 نژاد  پرتولیذ 0022 تیم تحقیقاتی مینی سالن)برای گله های تاییذ نشذه میزان تولیذ بسیار  پایینتر است(

 تذٍیي< هْز 5844

ّشیٌِ ٍ درآهذپیص تیٌی   

(< سزهایِ اٍلیِ 5جذٍل)  

 ردیف ًام ٍسیلِ تؼذاد لیوت ٍاحذ)ریال( ّشیٌِ ول)ریال(

تجْیشات ًگْذاری هزؽ تخوگذار ضاهل< سیستن گزهایص ٍ سزهایص  5 564,444,444 564,444,444

)هتٌاسة تا هحل استمزار هتفاٍت است( ،هٌثغ آب ، داًخَری ، 

ٍ الًِ تخوگذاری َهات ،  رٍضٌایی ، تَْیِ هطثَع آتخَری ات  

5 

گزم 94:تا هیاًگیي ٍسى  پزتَلیذهزؽ تخوگذار رٍسُ  4:ًیوچِ  669 944,444 556,944,444  7 

 جوغ ّشیٌِ تجْیشات 676,944,444

ًگْذاری ٍ ضذ ػفًَی تخن  هزؽ()+ اتاله ّای هتزهزتغ هیثاضذ. 84    تؼذاد پزًذُسالي هَرد ًیاس تزای ایي   

 جذٍل)6(<هخارج راُ اًذاسی وسة ٍ وار 

 ردیف ػٌَاى ّشیٌِ همذار ّشیٌِ)ریال(

(5تجْیشات ٍ سزهایِ اٍلیِ )ًمل اس جذٍل  676,944,444  5 

سي هاّگی )9تِ سي رٍسُ  4:جَجِ سزهایِ در گزدش)جْت خزیذ داى هَرد ًیاس تزای  رسیذى  944,;7;,>59

تخوگذاری(ضزٍع   

6 

ریال 6.444.444هاّگی تا ّشیٌِ هاّاًِ 9تا  رٍسگی  4:سَخت)آب،گاس،تزق ٍ ....( اس سي  444,444,:  7 

 8 ٍاوسیٌاسیَى ، دارٍ ٍ هالتی ٍیتاهیي 444,444,;

ّشیٌِجوغ  944,;848,67  

 ریال9,444>ویلَگزم هیثاضذ)اس لزار ّز ویلَ داى هیاًگیي7,>هاّگی)سي ضزٍع تخوگذاری(  9تا سي حذٍد  رٍسگی 4:*هصزف ّز هزؽ اس سي 

هیثاضذ. ریال5,689,944ٍ لیوت توام ضذُ ّز هزؽ تا لثل اس ضزٍع تخوگذاری( )تا ّشیٌِ حول(   

 سزهایِ السم جْت ضزٍع وار    944,;848,67   ریال 
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(<ّشیٌِ ّای جاری )هاّاًِ(7جذٍل)  

 ردیف ضزح  ّشیٌِ)ریال(

74*694>* 655داى)جیزُ ؿذایی( 96,666,944  5 

6,444,444 

 

 6 سَخت)آب،گاس،تزق ٍ ....(

 7 استْالن هزؽ  54,898,444

درصذ دٍرُ تخوگذاری 7درصذ دٍرُ پزٍرش +  7تلفات  444,>5,96  8 

ٍ دارٍ ٍاوسي 6,444,444  9 

 : جوغ ّشیٌِ 648,944,>:

هثلؾ هصزفی داى رٍساًِ  694,>، ػذد  خزٍس( 67هزؽ ٍ  >>5)درصذ تلفات:تا وسز ٍ خزٍسْا  تؼذاد هزؽ 655ػذد  5در جذٍل فَق در سطز *

هیثاضذ(تؼذاد رٍسّای هاُ  74( ٍ ػذد تا ّشیٌِ حول لیوت داى تؼذ اس ضزٍع تخوگذاری ریال 9,444;)ویلَیی تِ ریال ٍ خزٍس ّز هزؽ  

لحاظ  ریال989,944* هٌظَر اس استْالن هزؽ ، اختالف تیي لیوت توام ضذُ هزؽ تا لیوت فزٍش هزؽ پایاى دٍرُ هیثاضذ وِ تِ اسای ّز لطؼِ 

لحاظ هیگزدد( هاُ 55در طی % تلفات:گزدیذُ است.)وِ ایي استْالن تزای هزؿْای تالیواًذُ در پایاى دٍرُ یؼٌی تا وسز   

گذاضتِ این . ریال44.444;*در هحاسثِ استْالن ، هثٌا را تز فزٍش هزؽ پایاى دٍرُ تِ لیوت   

لیوت توام ضذُ ی ّز  5تز طثك جذٍل هاِّ هحاسثِ ٍ تز تؼذاد هاُ ّای تَلیذ تمسین ضذُ است. 55ر طی دٍرُ ی دتلفات هزؽ  ،8* در سطز 

.هیثاضذریال  5,689,944هزؽ   

<هاّاًِ (<پیص تیٌی سَد8جذٍل)  

 ردیف ضزح هاّاًِ)ریال(

74,444*  74 *% 4;*>>5 ػوذُ یىجا تصَرتتخن ًطفِ دار فزٍش 884,444,>55  5 

89,444*  74 *% 4;*>>5فزٍش هستمین تِ تاسار  تصَرتتخن ًطفِ دار  فزٍش 4,444::,;;5  6 

 7 جوغ ّشیٌِ 648,944,>:

تصَرت ػوذُ ٍ یىجا ًطفِ دارسَد خالص در فزٍش  94,679,944  8 

)فزٍش تؼذاد ٍ ًِ خزدُ فزٍضی( تِ صَرت هستمین تِ تاسارتخن ًطفِ دار سَد خالص در فزٍش  899,944,=54  9 
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( ، تلفات هزؿْا در تذتزیي سي یؼٌی ضزٍع سي تخوگذاری هیثاضذ.8*پیطفزض در هحاسثات جذٍل )  

.دٍرُ تَلیذ اًذهاى گلِ هادری تسیار تاالتز هیثاضذدر صَرتی وِ ر در ًظز گزفتِ ضذُ است تخن در سال( 699 )حذٍد درصذ 4;* هیاًگیي تَلیذ 

هزؿْا فزٍختِ ضذُ ٍ تا هزؿْای جَاى جایگشیي هیگزدد. ،هاُ تَلیذ 55هاِّ در ًظز گزفتِ ضذُ است.یؼٌی تؼذ اس  55ّن   

 944لطؼِ تِ  644*پزٍرش در ایي تؼذاد تسیار ون تَدُ ٍ تزای گام اٍل وار پیطٌْاد هیطَد ٍ تزای گاهْای تؼذی هیتَاًیذ ظزفیت تَلیذ خَد را اس 

لطؼِ افشایص دّیذ. 5444الی   

 

 

 

،  تحت حوایت واهل تین تحمیماتی هیٌی سالي اس طزیك لیٌه سیز الذام وٌیذ< هزؽجْت ضزٍع پزٍرش   
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 ریال( 89444)تِ لیوت هطاّذُ هی وٌیذ ، حاضیِ سَد ضوا در فزٍش هستمین تِ تاسار 8جذٍل ضوارُ  9ٍ  8ّواًطَر وِ در سطز 

تاساریاتی هحصَالت ٍ ضثىِ ساسی ٍ تا گذراًذى دٍرُ  ریال در فزٍش ػوذُ یىجا( 74444)تِ ًسثت لیوت تسیار تیطتز تَدُ

 هطتزیاى تین هیٌی سالي ، هیتًَیذ هحصَالت خَد را تِ صَرت هستمین ٍ تا حذاوثز لیوت تِ تاسار ػزضِ وٌیذ.
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